
Δήλος < δηλό-ω



• Στο νησί αναφέρεται πως σταμάτησε και ο Θησέας επιστρέφοντας με 

τους νέους και τις νέες από την Κρήτη, αφού εξουδετέρωσε το 

Μινώταυρο. Και μάλιστα τίμησαν το Θεό Απόλλωνα με γιορτές και 

χόρεψαν γύρω από το βωμό του ένα χορό, τον «Γέρανο».

Ο ιστορικός Θουκυδίδης αναφέρει ως πρώτους κατοίκους του νησιού 

τους Κάρες.

• Τα αρχαιολογικό ευρήματα επιβεβαίωσαν την προϊστορική κατοίκηση 

του νησιού (3000 π.Χ.), ενώ βρέθηκαν κατάλοιπα Μινωικής και 

Μυκηναϊκής Περιόδου.

Γύρω στο 1000 π.Χ. εγκαταστάθηκαν εδώ Ίωνες και το νησί 

αποτέλεσε κέντρο, πολιτικό και θρησκευτικό, μιας αμφικτυονίας των 

νησιών του Αιγαίου, υπό την προστασία της Νάξου.

• Κάθε τέσσερα χρόνια τελούνταν εδώ τα Δήλια, μεγάλη γιορτή προς 

τιμή του Απόλλωνα, της Άρτεμης και της Λητώς που περιλάμβαναν 

θυσίες, χορούς και μουσικούς αγώνες.

• Στην αμφικτυονία εισχώρησαν και οι Αθηναίοι με πρόσχημα την 

ιωνική καταγωγή τους και κατόρθωσαν από τα μέσα του 6ου π.Χ αι., 

οπότε και άρχισε η παρακμή των ιωνικών πόλεων, να επιβάλουν την 

κυριαρχία τους.



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 



Ιερά λίμνη



«Οδός των Λεόντων» με τα μαρμάρινα λιοντάρια, αφιέρωμα των

Ναξίων από τον 7ο αι. π.Χ.



Η Ιερά Λίμνη, στην οποία 

κολυμπούσαν οι ιεροί κύκνοι του 

Απόλλωνα, σήμερα δεν υπάρχει, 

αφού σκεπάστηκε, μετά από 

επιδημία ελονοσίας, το 1926.







Η βάση του Ευθυκαρτίδη



Ο κολοσσός των Ναξίων









• Ο Πεισίστρατος εγκαινιάζει το 540 π.Χ. με την πρώτη

κάθαρση της Δήλου την Αθηναϊκή επίδραση στο νησί, η

οποία εξελίσσεται σε κυριαρχία και διατηρείται

ουσιαστικά - με εξαίρεση μικρά μόνο διαστήματα - μέχρι

τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., οπότε η Δήλος

ανακηρύσσεται ελεύθερη και ανεξάρτητη (314 π.Χ.).

• Από το 166 π.Χ. ως το τέλος του αρχαίου κόσμου, με

απόφαση της ρωμαϊκής συγκλήτου, η Δήλος πέρασε στην

κυριαρχία των Αθηναίων, οι οποίοι εξόρισαν τους

κατοίκους και εγκατέστησαν δικούς τους κληρούχους.

Κάτω από την προστασία της Αθήνας αποκτά ξανά

σημασία σαν εμπορικό κέντρο του Αιγαίου.

• Καταστροφή το 88 π.Χ. Απουσία ρωμαϊκής φάσης.



Ιερά λίμνη



Τα Δήλια ιερά







ΝΑΟΣ ΙΣΙΔΑΣ, ΔΗΛΟΣ (2Ος ΑΙ. Π.Χ.)

ΥΛΙΚΑ:  ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ, 

ΜΑΡΜΑΡΟ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΤΗΝΟΣ







Ο γεωλόγος – μεταλλειολόγος Φωκίων Νέγρης (1846-1928) με τη δική 

του θεωρία περί ανύψωσης της στάθμης των υδάτων της Μεσογείου, 

έλαβε ως βάση τη νήσο Δήλο.





2500 π.Χ.

1500 π.Χ.



Κύνθιον 2500 π.Χ.



OΡΟΣ ΚΥΝΘΙΟΝ

Ηραίο, 7ος αι.



Ηραίο, Δήλος. 550 π.Χ.
OΡΟΣ ΚΥΝΘΙΟΝ

Ηραίο, Δήλος. 550 π.Χ.



Δεσποτικό, Αντίπαρος. 550 π.Χ.

Ηραίο, Δήλος. 550 π.Χ. Μινώα Κρήνη, Δήλος



Zωστήρ





Μινώα Κρήνη, Δήλος F. Courby, Le Portique d'Antigone,

Paris 1912







ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 

ΔΥΣΗ ΤΟΥ 

ΗΛΙΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ



Ο ΚΕΡΑΤΙΝΟΣ ΒΩΜΟΣ
• ο Κεράτινος βωμός, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, 

είχε κτιστεί από τον ίδιο τον Απόλλωνα με τα κέρατα των 

ζώων που σκότωσε η Άρτεμη στο όρος Κύνθος και γύρω 

από τον οποίο χόρευαν κατά τις γιορτές προς τιμή του 

Απόλλωνα.

• Ανακατασκευάστηκε από τους Αθηναίους τον 4ο αι.  



ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΠΑΡΘΕΝΑΙ / 

ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΙ

Ο Ηρόδοτος δίνει τοπογραφικές πληροφορίες για τον τάφο των 

Υπερβόρεων - το Σημα Λαοδίκης και Υπερόχης- στο δηλιακό ιερό που 

βρίσκεται, μέσα στο τέμενος της Αρτέμιδος, αριστερά της εισόδου και 

μια ελιά στο πλάϊ του. Οι τάφοι των Υπερβορέων εντοπίστηκαν 

ανασκαφικά και χρονολογούνται στην πρώιμη ή μέση Χαλκοκρατία 

περίπου 2000-1500 πχ.





ΙΩΝΙΚΟΙ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΕΩΝ



• Περισσότερο ένας αρχιτεκτονικός όγκος συνολικά 

και λιγότερο ενα λογικό σύστημα.

• Φαντασία, φιλοσοφία, εφευρετικότητα, 

συναισθηματισμός του ιωνικού ρυθμού <–> 

ορθολογισμός και ομοιομορφία του δωρικού 

ρυθμού

• Ποικιλία μορφών και αναλογιών

ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΙΩΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ



Ναός Αρτέμιδος 

Αρτέμιδος Εφέσου.

Ναός Απόλλωνος 

Δίδυμα Μιλήτου.

Ναός Ήρας Σάμου 

(Πολυκράτη): εσωτερικό 

και πτερό ναού

41

Περίφυλλα



ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΛΟ

ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΟ

ΤΩΝ  ΝΑΞΙΩΝ

• ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΗ.  ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΩΟ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ







Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ. ΔΗΛΟΣ (590)

• ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΌ ΓΡΑΝΙΤΗ

• ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

• ΠΛΗΡΗ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

• ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΣΤΕΓΗ

• ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΕΡΑΜΩΣΗ

• *ΒΥΖΗΣ







• ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ? Ή ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ (ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ)?

• * ΑΠΛΗ ΖΩΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΔΟΝΤΕΣ (ΓΕΙΣΗΠΟΔΕΣ)

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ. ΔΗΛΟΣ (590)



Ασιατικός ιωνικός ρυθμός. 

Οδόντες/ γεισίποδες = πολλές δοκίδες
Νησιωτικός / Αττικός ιωνικός ρυθμός.

Απλή ζωφόρος = κάλυψη μεγάλων μαρμάρινων δοκών



H ολομάρμαρη στέγη του Οίκου των Ναξίων στη Δήλο

Κάλυψη των δοκών με ζωφόρο





ΒΥΖΗΣ

CV

ΤΟ ΝΑΞΙΑΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ







ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΛΟ

A΄ ΝΑΟΣ

B΄ ΝΑΟΣ

Γ΄ ΝΑΟΣ



ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΛΟ

Β΄ ΝΑΟΣ



Β΄ ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

μέσα 5ου αι΄. χωρίς γωνιακή συστολή





Εξάλειψη της γωνιακής συστολής



ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ (ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΑΔΟΣ) 

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ. 
Εξάλειψη της γωνιακής συστολής





ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ



ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΛΟ

Γ΄ ΝΑΟΣ

Αμφιπρόστυλος εξάστυλος

Νησιωτικός τύπος



Άρθρωση του οπίσθιου μέρους με ψευδοπαραστάδες. 

Εισαγωγή αρχιτεκτονικής προσόψεων

Πεσσοί / “colummae atticae” (Πλίνιος)

Nίκη, Προπύλαια, Δήλος, μνημείο Θρασύλου

Γ΄ ναός (Αθηναίων) ο «οίκος εν ώ τα επτά». Καλλικράτης



Η οπίσθια πρόσοψη του 

αμφιπρόστυλου ναού

Κυριαρχεί στην πλατεία 

των θησαυρών



4 αναβαθμοί ! Ώστε ο στυλοβάτης να βρίσκεται 

στην ίδια στάθμη με τον πλησίον μεγάλο Β΄ναό



Βασιλιάς Θράκης Βορέας

Απαγάγει την κόρη του Ερεχθέα 

Ωρείθυια









Παράθυρα. 

Παρθενών, Ερεχθείο, 

Γ΄ναός στη Δήλο,

Πινακοθήκη



Πεσσοί στην Αθηναϊκή αρχιτεκτονική



Με πεσσούς* columnae atticae




